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. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,- PE::12/2011 
Número da licitaç~o junto ao Banco do Brasil - 361731 

o Tribunal Regional do Trabalho da 3i! Região e a empre5'a abaixo 
qualificada, por seus representantes legais,' firmam a presen~e Ata de Registro de 
Preços, referente aQ Pregão Eletrônico 12/2011, cujo objeto é o fornecimento de pneus 
com a prestação de serviços de alinham'ento,dos veículos, balanceamento dos pneus e 
t~oca de válvula de pressão, observadas a's especificações, os preços e os quantitativos 
registrados para eventuais aquisições, bem como as cláusulas e condições 
estabelecidas no edital convocatório de- fls. 21/41, e constante da propqsta comercial 
de fts.s0/51, constituindo:se esta ata em documento vinculativo e obrigacional, às 
partes, conforme regras.estabelecidas no DecretonQ 3.931, de 19/09/2001. A presente 
Ata terá a validade de 1 (um) ano, contado a partir da sua assinatura. 

• 
fORNECEDOR: CURINGA DOS PNEUS LTDA. 
CNPJ: 00.041.327/00,10-00 
ENDEREÇO: AV. SANTA ROSA, 200 - BAIRRO PAMPULHA - BELO HORIZONTE-MG. , 
CEP: 31.270-750 -

.TELEfONE: (31) 3491-5700 - fAX: 3491-8241
 
,
REPRESENTANTE LEGAL: Edna Aparecida Cota 

E.MAIL: Edna.cota@curingapneus.com.br 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTiÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 REGIÃO 

, LOTE UNICO .. 
Item Especificação I- Quantidade Preço Unitário 

Registrada Registrado CR$) 
, 

1.1 Pneu 205/55 R16. Marca: Goodyear \ 36 291,00 
1.2 Pneu'195/60 R15.NCT-5. Marca: Goodyear 32 325,00 
1.3 .Pneu 175/70 R14 GT-2. Marca: Goodyear 8 203,00 
1.4 Pneu 185/60 R15 NCT-5. Marca: Goodvear 16 244,00, 
1.5 Pneu 205/70 R15 G-32. Marca: Goodyear 16 414,00 
1.6 Pneu 235/70 R16 fORTERA. Marca: Goodyear 4 . 374,00 
1.7 Pneu 265/70 R15 WR HP. Marca: Goodyear 

, 
8 1.009,00. 

1.8 Pneu 255/70 R16 HT. Marta: Bridgestone . .' 4 1.011,00 
1.9 Pneu 265/65 R17 fOR.TERA TRIP. Marca: Goodvear 4 1.102,00 

1.10 Serviço de alinhamentO (carro de passeio) 23 
. 47,00 

1.11 Serviço de ali!1hamento (veículo utJlitário) 9 
63,00 

) . 

1.12 Serviço de balanceamento (carro de passeio) 92 
8,00 

1.13 Serviço de balanceamento (veículo utilitário) . 36 8,00 

1.14 Válvulas de pressão - Marca: SHEREDER 
. 

128 8,00 

I VALOR GLOBAL ESTIMADO :, R$ 63.581,88 (Sessenta e tres mil, quinhentos e 
. oitenta e hum reais e oitenta e oit.() centavos), sendo R$60.572,28 (Sessenta 

mil, quinhentos e seten.ta e dois reais e vinte e oito centavos), para aquisição de 
material de consumo e R$3.009,60 (Tres mil, nove reais e sessenta centavos), 
para serviços. 
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PODER JUDICIÁRIO . . JUSTiÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 38 REGIÃO 

./PRAZO DE ENTREGA: 05 (cinco) dias úteis, a contar da solicitação do contratante. 

GARANTIA: Os pneus terão a garantia de 5 anos contra defeitos de"fabricação, a conta
 
do recebimento definitivo do bem.
 
los serviçós de montagem, balanceamento e alinhamento terão .garantia de.90{noventa)
 
idias ou 5.000 km (cinco mil quilometros), o que primeiro ocorrer, a contar da prestação
 
ide serviços.
 

DA SUBSTITUIÇAO DE BENS~ constatada irregularidades na entrega do bem, ou, dentro 
do prazo de garantia, este apresentar defeito de fabricação ou se mostrar inadequado 
ao uso, a contratada será notificada, obrigando-se a substituí-lo nà prazo de 5 (cinco 
dias) a contar da . solicitàção de' troca e sem ônus para a contratànte, 
responsabilizando-se pela retirada do bem substituído. . 

l/GERENCIADOR: . Diretoria da Secretaria de Apoio Administrativo
 
,FISCALIZADOR: Subsecretaria de Transportes. ~ ~_-'-----'-'
 

, Rep. Legal 
Curinga' dos Pneus lida. 

• 
Belo Horizonte, 12. de -'--f+=;.,,;,.,.:;~~_~de 2011. 

~,~àlq' eok.. 
• eiôfbÇnecedor. . 

Edno Â. Gota 


